
 

 
 
 
 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΚΑΡΑΒΙΑ 
 
 

 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 

 Ε΄ΤΑΞΗ  2013-2014 
 
 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
 
 
 
 



 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 
 
 
 
 

1. Μυκηναικό εικοσάκοπο ...............................................σελ. 4 
 

2. Πεντηκόντορος .............................................................σελ. 5 
 

3. Ελληνική διήρης ...........................................................σελ. 8 
 

4. Αθηναική τριήρης .........................................................σελ. 9 
 

5. Βυζαντινός δρόµωνας ...................................................σελ. 11 
 

6. Χριστουγεννιάτικο έθιµο ..............................................σελ. 12 
 

7. Φύλλα εργασίας ............................................................σελ.15 
 

8. Αξιολόγηση ...................................................................σελ. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
 
 Η θάλασσα περικυκλώνει τη χώρα µας και αναγκάζει τον Έλληνα να τη διαβεί. 
Ο διάπλους της είχε να κάνει µε την καθηµερινότητά του αλλά και µε αποφάσεις που 
άλλαζαν τον κόσµο. Εµπόριο, εκστρατείες, θαλάσσια σύνορα, ναυµαχίες. 
 Μέχρι σήµερα πολλά κατορθώµατα έχουν τη βάση τους στην ικανότητα του 
ανθρώπου να µπορεί να πλέει από το ένα λιµάνι στο άλλο , από το ένα νησί στο άλλο. 
 Πώς γνωρίζουµε ότι πράγµατι οι αρχαίοι Έλληνες µπορούσαν να ταξιδεύουν 
χρησιµοποιώντας τους θαλάσσιους δρόµους; Πόσο δύσκολο ήταν τότε; Υπάρχει τρόπος 
σύγκρισης µε τη σηµερινή εποχή; Γιατί ήταν τόσο σηµαντικό; 
 

( ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ) 
 
 
 
 

 Αυτά τα ερωτήµατα τέθηκαν µια µέρα στην τάξη µας και έτσι ξεκίνησε η 
αναζήτηση προκειµένου να δοθούν απαντήσεις. 
 
  Το νοερό θαλάσσιο ταξίδι µας οδήγησε στους αρχαίους Έλληνες που µε µικρά 
καράβια έπλεαν στις απέναντι παραλίες για να ανταλλάξουν τα αγαθά τους. Μας 
γνώρισε τον πρώτο Έλληνα θαλασσοπόρο, την Αργώ, τα καράβια του Αχιλλέα που 
ταξίδεψαν στην Τροία. Μέχρι τη ναυµαχία της Σαλαµίνας πήγαµε µε τις ευέλικτες 
τριήρεις αλλά και στις ναυµαχίες των Βυζαντινών µε τους δρόµωνες που πετούσαν 
υγρό πυρ. 
 

  
 
 
 
 

Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι ! 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Μυκηναϊκό 20κοπο 

 

Την 7η χιλιετία π.χ. Πελασγοί κατασκεύασαν µικρά 
πλεούµενα αρχίζοντας να εξερευνούν τα παράλια και τα νησιά, το άγνωστο, το 
καινούργιο. Τρανή απόδειξη αυτού είναι η µεταφορά Οψιανού (το ατσάλι της 
εποχής) από την νήσο της Μήλου στο Φράχθι Αργολίδος για να κατασκευάσουν 
διάφορα κοπτικά εργαλεία. Είναι η πρώτη προσπάθεια ανθρώπου να διασχίσει τη 
θάλασσα κάνοντας και εµπόριο. Η ναυτική ιστορία έχει ήδη αρχίσει. 

Το Αιγαίο, το Ιόνιο, ο Εύξεινος πόντος και η υπόλοιπη Μεσόγειος άρχισαν να 
διασχίζονται από διαφόρων τύπου αυτοσχέδια καράβια επανδρωµένα µε τολµηρούς 
και θαρραλέους ναυτικούς εξερευνώντας άγνωστες περιοχές δηµιουργώντας 
αποικίες, ιδρύοντας πόλεις, µεταφέροντας ανθρώπους, ζώα και όλων των ειδών 
εµπορεύµατα. Τα καράβια που κατασκεύαζαν ήταν ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους 
και το γούστο του κάθε ναυπηγού. 

Αρχικώς δεν υπήρχε διαχωρισµός σε εµπορικά ή πολεµικά. Ήταν µεταφορικά 
γενικής χρήσης. Ξεχώριζαν από το µέγεθός τους (χοντρά, κοντά, µακρουλά) από τον 
αριθµό κουπιών (δέκα, είκοσι, τριάντα, πενήντα µέχρι και εκατόν είκοσι) και 
µετέπειτα από τις σειρές κωπηλατών δηλαδή διήρης, τριήρης (αρκετούς αιώνες 
αργότερα). Ο Όµηρος αναφέρει καράβια µε εκατόν είκοσι κουπιά, που θεωρούµε ότι 
ήταν διήρης διότι εξήντα κουπιά σε µια πλευρά σε σειρά θα ήταν ένα µακρύ µη 
λειτουργικό και δυσκίνητο καράβι, άρα πρέπει να είχε τριάντα κουπιά ανά σειρά, µε 
δύο σειρές σε κάθε πλευρά. ∆ηµοφιλέστερα εκείνης της εποχής ήταν αυτά που είχαν 
από 20 έως και 50 κουπιά. Τα αναφέρει ως «µαύρα καράβια», 1180 τον αριθµό που 
ξεκίνησαν για την Τροία από την Αυλίδα. Ακόµα µας αναφέρει ότι µερικά είχαν την 
πλώρη και την πρύµη βαµµένες µπλε. Μυκηναϊκά αγγεία µας δείχνουν πλοία µε 
πρώιµο ξύλινο έµβολο καθώς και παραστάσεις πουλιών επάνω στις πλώρες. 



Η Πεντηκόντορος του Πυθέα του Μασσαλιώτη 

 
 

 

 

 

Τον τέταρτο αιώνα π.Χ. ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης κατ' εντολή του δήµου της 
Μασσαλίας ταξίδεψε µε µια πεντηκόντορο ανοιχτής θαλάσσης επανδρωµένη µε 
έµπειρο πλήρωµα, για να βρουν και να αγοράζουν µέταλλα, όπως κασσίτερο, 
ήλεκτρο, που δύσκολα βρισκόταν στην Ελλάδα. 

∆ιέπλευσε το Γιβραλτάρ και ακολουθώντας τις Ιβηρικές και Γαλλικές ακτές έφτασε 
στο Βελέριον (Κορνουάλη) και στο Κάντιον (Κεντ). ∆ιέσχισε όλη την ανατολική 
πλευρά της Βρετανίας και το εξερευνητικό ταξίδι συνεχίστηκε προς βορρά όπου 
ανακάλυψε το νησί Θούλη που ήταν δέκα φορές πιο µεγάλο από τη Βρετανία, όπως 
έγραφε στο βιβλίο του "περί Ωκεανού". Κάπου εκεί άρχιζε η "πεπηγυία θάλασσα" 
δηλαδή ο παγωµένος Ωκεανός. 

Ο Πυθέας είχε φτάσει στο ύψος του αρκτικού κύκλου και είδε τον ήλιο που δεν έδυε 
ποτέ. Στη Θούλη (πιθανόν Ισλανδία), βρήκε ανθρώπους, οι οποίοι κατοικούσαν και 
ζούσαν κάτω από σκληρές συνθήκες. Βορειότερα ο τόπος ήταν ακατοίκητος, εξαιτίας 
του ψύχους. Επιστρέφοντας στον περίπλου της Βρετανίας, κατέληξε από δυτικά στο 
Ντόβερ, χαρτογραφώντας την. Από τις ακτές της χώρας των Κελτών έφτασε στο 
στόµιο του Ρήνου, κοντά στο Ρότερνταµ. Από εκεί έπλεε κατά µήκος της Ολλανδικής 
και Γερµανικής ακτογραµµής. Ο Πυθέας εκεί, συνάντησε ανθρώπους από το 
γερµανικό φύλο των Τευτόνων και υπήρξε ο πρώτος που µίλησε γι' αυτούς στην 
ιστορία. Έµαθε όµως ότι είχε πλησιάσει τον τόπο παραγωγής του ήλεκτρου, του 
πολύτιµου υλικού, από το οποίο τα καλλιτεχνικά εργαστήρια της Μεσογείου 
έφτιαχναν κοµψοτεχνήµατα. Του είπαν ότι το ήλεκτρο το έβγαλαν τα κύµατα της 
θάλασσας σ' ένα µεγάλο νησί, απ' όπου οι ντόπιοι το µάζευαν, το µετέφεραν στην 
ηπειρωτική χώρα και το πουλούσαν στους εµπόρους του Νότου. Από εκεί ταξίδεψε 
στην Βαλτική κι έκανε τον περίπλου των Βαλτικών και Σκανδιναβικών παράλιων. 

Η Μασσαλία είχε γεννήσει κι άλλους τολµηρούς θαλασσοπόρους. Ο Πυθέας όµως 
ήταν ο µόνος Έλληνας κατά την αρχαιότητα που ταξίδεψε τόσο κοντά στο βόρειο 
πόλο και κατέγραψε µε ακρίβεια τις νέες χώρες του Βορρά και τον Παγωµένο 



Ωκεανό. Τόσο επαναστατικές ήταν οι νέες γνώσεις, ώστε ορισµένοι µεταγενέστεροι 
ζωγράφοι να αντιµετωπίσουν τον άθλο του Πυθέα µε καχυποψία. Σε δύο 
συγγράµµατα, «περί Ωκεανού» και «Γης περίοδος», περιέγραψε τις ταξιδιωτικές 
εµπειρίες του, παραθέτοντας φυσικά και τους σχετικούς χάρτες. 

∆υστυχώς οι µεταγενέστεροι συγγραφείς τον κακοµεταχειρίσθηκαν όσο µπόρεσαν µε 
αποτέλεσµα οι πληροφορίες που έχουµε γι' αυτόν να είναι αντιφατικές, φαίνεται 
όµως ότι έφτασε στην Αγγλία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, τη Βαλτική και τη Βόρειο 
Θάλασσα. Οι επιστηµονικές του παρατηρήσεις έγιναν αργότερα αποδεκτές ακόµα κι' 
απ' τους αρνητές του. Ο Πυθέας όµως πλήρωσε το φόρο που πληρώνουν όλοι εκείνοι 
που ήρθαν πριν απ' την εποχή τους. Χαρακτηριστικά είναι όσα έγραψε ένας 
σύγχρονος συγγραφέας: "Αν καταρτίσουµε ένα κατάλογο από πέντε - έξη 
εξερευνητές που έκαναν τα πιο πολλά για ν' ανακαλύψουν τα µυστήρια στη γύρω 
φύση, τότε ο Πυθέας µε το Μαγγελάνο και τον Κούκ ασφαλώς θα πρέπει να 
βρίσκονται σ' αυτόν". 

ΠΕΝΗΝΤΑΚΟΝΤΟΡΟΣ  ΑΡΓΩ  Η Αργώ στην ελληνική µυθολογία ήταν το πλοίο 
στο οποίο επιβιβάστηκαν οι Αργοναύτες µε σκοπό να µεταβούν στην Κολχίδα και να 
πάρουν το χρυσόµαλλο δέρας . Πήρε το όνοµά της από τον κατασκευαστή της Άργο, 
γιο του Φρίξου και της Χαλκιόπης. 

Η Αργώ περιγράφεται ως το γρηγορότερο και το πιο στέρεο σκάφος της εποχής. 
Επιπλέον ήταν εξαιρετικά ελαφρύ ώστε να παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς του 
στη στεριά από το πλήρωµά του. Κάποιες πιο λεπτοµερείς πηγές προσδιορίζουν το 
µήκος του πλοίου στα 50-60 µέτρα και το βύθισµά του περίπου 1 µέτρο. Κυβερνήτης 
του πλοίου ήταν ο Τίφυς. Αναφέρεται επίσης ότι η θεά Αθηνά (ή η Ήρα) τοποθέτησε 
στην πλώρη του πλοίου ένα κλαδί από τη δωδωναία ∆ρυ. Αυτό είχε µαντικές 
ιδιότητες, µιλούσε µε ανθρώπινη λαλιά και προειδοποιούσε τους Αργοναύτες για 
τους αναµενόµενους κινδύνους. Η χωρητικότητα του σκάφους αποτελεί ένα σηµείο, 
στο οποίο παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των διαφόρων αφηγήσεων. 
Κάποιες πηγές αναφέρουν θέσεις για εξήντα κωπηλάτες, άλλες για πενήντα 
(πεντηκοντήρης) και άλλες για λιγότερους.  
Μετά το πέρας της εκστρατείας οι Αργοναύτες αφιέρωσαν το πλοίο τους στο ναό του 
Ποσειδώνα στον Ισθµό. Με βάση το µύθο η Αργώ συνδέεται και µε το τέλος του 
Ιάσωνα. Σε µεγάλη ηλικία έπειτα από υπόδειξη της Μήδειας έκατσε στην πρύµνη της 
Αργούς για να αναπαυθεί. Σε αυτή τη θέση βρήκε τραγικό θάνατο εξαιτίας της 
πτώσης ενός δοκαριού του πλοίου, στο οποίο ήταν πλέον έντονα τα σηµάδια του 
χρόνου. 
Η Αργώ µεταφέρθηκε αργότερα στον ουρανό και µετασχηµατίσθηκε στον οµώνυµο 
αστερισµό. 

Υπήρχε µάλιστα µία παράδοση ότι τµήµα του πλοίου µεταφέρθηκε στηΡώµη και 
εκτιθόταν µέχρι το 100 µ.Χ. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η Ελληνική ∆ιήρης 

 

Οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν πλοία µε δύο σειρές κουπιά (δίηρης) από την 2η 
χιλιετία π.χ. ∆εν χρησιµοποιούσαν τις ορολογίες ''µονήρης'' ή ''δίηρης''. Τα έλεγαν 
''∆ΙΚΡΟΤΑ'' γιατί έκαναν τον διπλό κρότο σε σχέση µε τα άλλα καράβια µε µία σειρά 
κουπιά. Την µόνη ορολογία που χρησιµοποιούσαν ήταν για την ΤΡΙΗΡΗ. 

Το όφελος ήταν ο διπλασιασµός της κινητήριας ισχύς του πλοίου γιατί προσθέτανε 
µία σειρά κουπιά, επιπλέον χωρίς να αλλάξει σχεδόν καθόλου το µήκος του. 

Ανάλογα την κατασκευή, τις απαιτήσεις ή τον ναυπηγό, άλλαζε το ύψος ή το πλάτος. 
Αυτό εξαρτιόταν από το που θα τοποθετούσε την σειρά µε τους κωπηλάτες, επάνω ή 
δίπλα από τους προηγούµενους, αυξάνοντας βέβαια το βάρος του, αλλά το τελικό 
αποτέλεσµα ήταν θετικό, κυρίως η αύξηση της ταχύτητας. ΄Αλλο µεγάλο 
πλεονέκτηµα ήταν το µήκος. Μία Πεντηκόντορος µε µονή σειρά κουπιών και µία 
Πεντηκόντορος δίηρης , η δίηρης θα έχει σχεδόν το µισό µήκος, που σηµαίνει 
µεγαλύτερη ευελιξία, κάτι που ήταν πολύ αναγκαίο κατά την ναυµαχία. 

Στην ναυµαχία της Σαλαµίνας το 480 π.χ. ο Ελληνικός στόλος αποτελούντο από 300 
τριήρεις και 7 πεντηκόντηροι. ∆υστυχώς δεν γνωρίζουµε αν ήταν απλά ή δίκροτα. 

 



 

 

 

Η Αθηναϊκή Τριήρης 

 

Τον 7ο αιώνα π.χ. ο Κορίνθιος ναυπηγός Αµεινοκλής κατασκεύασε την πρώτη τριήρη 
για λογαριασµό του τύραννου της Σάµου Πολυκράτη. Ήταν µια κατασκευαστική 
εξέλιξη της δίκροτου πεντηκοντόρου (διήρης), προσθέτοντας αρχιτεκτονικά (χωρίς 
να αυξήσει το συνολικό ύψος) µία σειρά κωπηλατών. Έχει 2 ιστία, το κύριο στο 
κέντρο που είναι το µεγάλο και το µικρό κοντά στην πλώρη. Στην ίσαλο γραµµή, 
στην πλώρη, έχει ένα ορειχάλκινο έµβολο που χρησίµευε για τον εµβολισµό. 

Οι Αθηναίοι ήταν πρώτοι που κατάλαβαν την αξία του καινούργιου όπλου και 
άρχισαν την ναυπήγηση στόλου. Το πλήρωµα µιας τριήρους αποτελείτο από τον 
τριήραρχο, κελευστή, 2 µε 3 αξιωµατικούς κατά µήκος του καραβιού, 2 
πηδαλιούχους, αυλητή, 172 (περίπου) κωπηλάτες, 10 µε 20 πεζοναύτες (οπλίτες, 
τοξότες και ψιλούς), 10 µε 15 βοηθητικό πλήρωµα, δηλαδή 200 άτοµα περίπου. Σε 
πολλές περιπτώσεις οι κωπηλάτες είχαν οπλισµό µαζί τους και πολεµάγανε σαν 
χερσαία στρατεύµατα. Κάθε τρίηρη είχε εφόδια σίτισης για 3 µε 4 ηµέρες (λόγο 
χώρου). 

Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η µεγάλη ταχύτητα (12 µίλια περίπου) που 
ανέπτυσσε σε µικρό χρόνο, που µε καλά εκπαιδευµένο πλήρωµα γινόταν τροµερό 
πλεονέκτηµα κατά την ναυµαχία, πράγµα που έκαναν πράξη οι Αθηναίοι, από την 
εποχή των περσικών πολέµων µέχρι και την µετά εποχή του Πελοποννησιακού 
πολέµου, αξιοποιώντας στο µέγιστο τις δυνατότητές της. 

Για να επιτύχουν αυτό οι Αθηναίοι έβγαζαν κάθε χρόνο τον στόλο τους στον 
Σαρωνικό για γυµνάσια. Οι νέες τακτικές που εισήγαγαν οι Αθηναίοι "διέκπλου µε 
αναστροφή" και "περίπλου" τους έκαναν αήττητους στην θάλασσα γιατί µέχρι τότε οι 
ναυµαχίες θύµιζαν πιο πολύ πεζοµαχία παρά ναυµαχία, ενώ µε τις νέες τακτικές τους 
οι Αθηναίοι, το εµβόλιζαν και εγκατέλειπαν τον αντίπαλο λαβωµένο εκτός µάχης. 



Από την εποχή του Κίµωνος, έχουµε τις πρώτες κατάφραχτες τριήρεις, δηλαδή 
προσθέσανε ένα "κατάστρωµα µάχης" πάνω από τους κωπηλάτες προσφέροντας τους 
προστασία από τοξεύµατα, επιτρέποντας στους πεζοναύτες να κινούνται άνετα και 
γρήγορα σε όλο το µήκος του καραβιού και να µάχονται άνετα. Πέρα από τις 
πολεµικές τριήρεις υπήρχαν οι οπλιταγωγές, ιππαγωγές, ταχυδροµικές. Οι τελευταίες 
ήταν ιδιαίτερα σκαριά γιατί έπιαναν µεγάλες ταχύτητες (Πάραλος και Σαλαµινία) και 
τις θεωρούσαν ιερές. 

 

O Αθηναίος αντιπρόσωπος Καλλίστρατος είπε στους Σπαρτιάτες τα παρακάτω σοφά 
λόγια: «Πάντοτε γίνονται πόλεµοι και τελειώνουν. Oι άνθρωποι όµως επιθυµούµε 
την ειρήνη. Την ειρήνη πρέπει να την υπογράψουµε, προτού µας χτυπήσουν µεγάλες 
συµφορές. O πόλεµος φέρνει µόνο καταστροφές. Γι' αυτό δεν πρέπει να µοιάσουµε 
στους πρωταθλητές που περιµένουν να νικηθούν, για να φύγουν από το στίβο. 
Πρέπει λοιπόν να γίνουµε φίλοι, όσο ακόµη είµαστε δυνατοί και ευτυχισµένοι». 

  



Ο ∆ρόµων ή ∆ρόµωνας  

Υπήρξε ο επικρατέστερος τύπος πλοίου του Βυζαντινού πολεµικού ναυτικού. Ήταν πολύ 
γρήγορο και ευκίνητο πλοίο. 

Ο ∆ρόµων έφερε δύο σειρές 50 κουπιών ανά πλευρά, µε δυο κωπηλάτες ανά κουπί 
(ήταν δηλαδή σύµφωνα µε την αρχαία ναυτική ορολογία δίκροτη τετριήρης) µε 
πλήρωµα περίπου 200 ερέτες (κωπηλάτες). Έφερε επίσης ιστίο (πανί) στον κύριο 
ιστό του (κατάρτι).Η επιφάνεια των πανιών του ήταν µεγαλύτερη από αυτή της 
τριήρους µε αποτέλεσµα να κινείται γρηγορότερα και αναλόγως των καιρικών 
συνθηκών να κινείται µόνο µε πανιά. 

 Μπορούσε να φτάσει τα 55µ. σε µήκος και τα 6µ. σε πλάτος. Στο κατάστρωµά του 
επέβαιναν 100 έως 300 άνδρες που διακρίνονταν σε κωπηλάτες και πολεµιστές. Σε 
περίπτωση µάχης ωστόσο οι κωπηλάτες βοηθούσαν τους πολεµιστές. 

Κατά τον 6ο αι. µ.Χ. Οι δρόµωνες αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του βυζαντινού 
στόλου των Βελισαρίου και Ναρσή. 

Περί το τέλος του 7ου αιώνα τα πλοία αυτά έφεραν στη πλώρη τους ειδική συσκευή µε 
την οποία εξακοντίζονταν το υγρό πυρ.  

Αντί για το µεταλλικό έµβολο που έφερε η Αθηναϊκή τριήρης, ο ∆ρόµων έφερε 
«σίφωνα» στην πλώρη, από το οποίο εκτοξευόταν το περίφηµο υγρό πυρ. Το όπλο 
αυτό µετά το 673 µ.Χ. έγινε ο φόβος και ο τρόµος των εχθρικών πλοίων. 

 ∆εν ήταν απαραίτητο πλέον τα πλοία του βυζαντινού πολεµικού ναυτικού να 
εµβολίζουν ή να έρχονται σε επαφή µε τα εχθρικά πλοία.Το καυστικό αυτό υγρό 
όµως µπορούσαν να εκτοξεύσουν και από την πρύµνη τους, ενώ διέθεταν και 
καταπέλτες και βαλλίστρες για τον ίδιο λόγο. 

Στη µάχη, το πλοίο µπορούσε να φθάσει ταχύτητα περίπου 7 κόµβων, ωστόσο ήταν 
απαραίτητες οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. 



ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΑΒΙΟΥ 

  

Παράδοση είναι …τo µελωδικό νανούρισµα της µάνας, οι θρύλοι του παππού ,τα 
κάλαντα, τα χελιδονίσµατα, οι µαντινάδες, τα έθιµα ,οι χοροί και οι σκοποί που µας 
συντρόφευαν σε κάθε χαρά ,οι ενδυµασίες ,τα κεντήµατα ,τα δίστιχα, τα παιχνίδια 
και όσα άλλα είναι µέρος της ζωής του τόπου µας. 
Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων δε, η χώρα µας είναι πλούσια σε έθιµα και 
αφηγήσεις! 

Ως χώρα της θάλασσας, η Ελλάδα είχε το έθιµο του στολισµού του καραβιού... 
Έθιµο πανάρχαιο της ναυτικής πατρίδας µας, το καράβι συµβολίζει την καινούργια 
πλεύση του ανθρώπου στη ζωή, µετά τη γέννηση του Χριστού. Έθιµο που 
υποχώρησε µε το χρόνο, µπροστά σε αυτό του δέντρου, αλλά κανένας δεν δείχνει να 
το έχει ξεχάσει. 
Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι αποτελεί παράδοση των παλαιών εποχών της 
χώρας µας, που τα παιδιά µε αγάπη, χαρά και δηµιουργικό νου κατασκεύαζαν τα 
παιχνίδια τους. Αποτελούσε, όµως, και ένα είδος τιµής και καλωσορίσµατος 
στους ναυτικούς, που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους. 

Πριν από 50 χρόνια, δηλαδή έως και την πρώτη µεταπολεµική δεκαετία, 
συναντούσαµε το καραβάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα χέρια των παιδιών που 
έλεγαν τα κάλαντα. Σύµφωνα µε την κυρία Πολυµέρου- Καµηλάκη , διευθύντρια του 
κέντρου λαογραφίας της Ακαδηµίας  Αθηνών, τα παιδιά των νησιών στις Κυκλάδες 
αλλά και σε ολόκληρο το Αιγαίο, κατασκεύαζαν µε χαρτί και ξύλο ένα οµοίωµα 
καραβιού, το στόλιζαν µε χρωµατιστά χαρτιά και σχοινιά και γυρνούσαν µε αυτό στα 
σπίτια και έλεγαν τα κάλαντα. Στο καραβάκι αυτό, τα παιδιά φύλαγαν τα γλυκίσµατα 
και τα χριστόψωµα που έπαιρναν ως φίλεµα από τις νοικοκυρές, αφού τους είχαν 
τραγουδήσει τα κάλαντα… 

 



ΚΑΛΑΝΤΑ 

Σένα σου πρέπει αφέντη µου  καράβι ν’αρµατώσεις 
και τα σκοινιά του καραβιού  να τα µαλαµατώσεις… 

φέρτε µας κρασί να πιούµε  και του χρόνου να σας πούµε 

Σένα σου πρέπει αφέντη µου στασίδι να καθίζεις, 
το να σου χέρι να µετρά τσαι τ άλλο να δανείζει… 

φέρτε µας κρασί να πιούµε  και του χρόνου να σας πούµε 

Σενά σου πρέπει αφέντη µου καρέκλα καρυδένια 
για να κουµπάς τη µέση σου τη µαργαριταρένια… 

φέρτε µας κρασί να πιούµε  και του χρόνου να σας πούµε 

Σένα σου πρέπει αφέντη µου κάραβι από την Πόλη, 
όντας το φέρεις στο νησί  να το ζηλεύουν όλοι… 

φέρτε µας κρασί να πιούµε  και του χρόνου να σας πούµε 

Να έχει απάνω το Σταυρό και την Αγία Σοφία 
όντας γυρνάς στα πέλαγα να έχεις ευλογία… 

φέρτε µας κρασί να πιούµε  και του χρόνου να σας πούµε 

Να έχει πάνω την ευχή απ” το Πατριαρχείο 
και από τον “Αγιο ∆έσποτα να µην δουγιάς θηρίο… 

φέρτε µας κρασί να πιούµε  και του χρόνου να σας πούµε 

Σένα σου πρέπει αφέντη µου καράβι από την Μάλτα 
τσαι κείνο που χεις στο νησί να το τραβάς για βάρκα… 

φέρτε µας κρασί να πιούµε  και του χρόνου να σας πούµε 



 

Σήµερα, η παράδοση αυτή τείνει να εξαφανιστεί, µιας και έχει αντικατασταθεί από το 
έλατο. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το Χριστουγεννιάτικο δέντρο εκτόπισε το 
παραδοσιακό καραβάκι που στόλιζαν οι Έλληνες τις ηµέρες των Χριστουγέννων. Σε 
ορισµένες περιοχές (κυρίως στα νησιά) εξακολουθούν να στολίζουν «καραβάκια», 
ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται µια αξιέπαινη προσπάθεια ορισµένων ∆ήµων της 
χώρας, να επαναφέρουν το έθιµο στην αρχική του µορφή, στολίζοντας στις πλατείες 
τους καραβάκια αντί για έλατα. Ωστόσο, το χλωρό κλαδί πάντα έµπαινε στο 
ελληνικό σπίτι τις ηµέρες του ∆ωδεκαηµέρου, για να φέρει την ελπίδα για µια 
καινούρια ανθοφορία, για ένα καλύτερο µέλλον. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο 

Μυκηναϊκό  20κοπο 

1. Ζωγράφισε το   Μυκηναϊκό  20κοπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Φαντάσου πως βρίσκεσαι µέσα σε ένα πλεούµενο εκείνης της εποχής  και 
ταξιδεύεις. Γράψε : 

� Ποιος είναι ο λόγος του ταξιδιού; 
� Ποια πράγµατα έχεις µαζί σου; 
� Ποιοι άλλοι βρίσκονται πάνω στο πλεούµενο; 
� Τι σκέφτεσαι ; πώς νιώθεις;  

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   2 

Η Πεντηκόντορος του Πυθέα του Μασσαλιώτη 

 

1. Περιγράψτε την αρχαία ελληνική γαλέρα που απεικονίζεται παραπάνω. 

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

2. Η πεντηκόντορος χαρακτηρίζεται πολεµικό ή εµπορικό πλοίο; 

……………………………………………………………………………………….  

3. Ποια χρονική περίοδο άρχισε να χρησιµοποιείται; 

……………………………………………………………………………………….  

4. Ποιος ήταν ο πρώτος αρχαίος Έλληνας εξερευνητής που ταξίδεψε µε πεντηκόντορο και για ποιο 
λόγο; 

………………………………………………………………………………………….  



…………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

5. Πού βρίσκεται η πόλη της Μασσαλίας και ποια είναι η σχέση της µε την αρχαία Ελλάδα; 

……………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………. .  

 

6.Γράψε τις περιοχές στις οποίες ταξίδεψε ο Πυθέας µε το σηµερινό τους όνοµα. Σε 
ποια περιοχή της Ευρώπης βρίσκονται; (χρησιµοποίησε ένα πολιτικό χάρτη της 
Ευρώπης  ) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΗΡΗΣ 

1.Συµπλήρωσε την ακροστιχίδα  

∆……………………….  Κάνανε διπλό κρότο 

Ι ……………………….  Ήταν η Πυθία 

Η………………………  Καράβι µε 3 σειρές κουπιά (αντιστρ.) 

Ρ………………………  Γράµµα της αλφαβήτας 

Η……………………..  Σύζυγος του ∆ία 

Σ……………………...  Εκεί έγινε η ναυµαχία του 480 π.Χ. 

2. Στη ναυµαχία της Σαλαµίνας πήραν µέρος 7 πεντηκόντηροι. Πόσους κωπηλάτες 
είχαν;……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………................................. 

3. Ποια ήταν η διαφορά ανάµεσα σε µια πεντηκόντηρο απλή και σε µια 
δίκροτη;………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......................... 

4.Ζωγράφισε την ελληνική διήρη 

 

  

 



 
4ο φύλλο εργασίας       

 
Αθηναϊκή τριήρης 

 
Λύσε το σταυρόλεξο 
 

 1  2  3  4  5  6 

       

   

1              

2            

        

3            

4            

       

    

5          

       

6       

      

7          
 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
 1.Μελετάµε τα αρχαία ελληνικά  .................... 
 2.Έχασαν από τους Έλληνες  αν και είχαν πολυάριθµο στρατό. 
 3.Ο πρώτος  Έλληνας που εξερεύνησε τη Βόρεια Ευρώπη. 
 4.Οι τριήρεις δεν είχαν µεγάλο ....... για να µπορούν να κάνουν ελιγµούς. 

5.Το πρώτο αρχαίο πλοίο που µελετήσαµε προέρχονταν από τις ...... 
6.Τα πρώτα πλοία είχαν µόνο ένα .... 
7.Τα πλοία χρησιµοποιήθηκαν για να αναπτύξουν το ...... 

 
ΚΑΘΕΤΑ 
 1.Ήταν εµπορικά αλλά και ..... 
 2.Με τρεις σειρές κουπιά... 
 3.Εκεί έγινε µια σπουδαία ναυµαχία µε τριήρεις. 
 4.Αλλιώς τα δίκροτα. 
 5.Με πενήντα κουπιά. 
 6.Έτσι ονοµαζόταν ο δρόµος που είχε κατασκευαστεί για να µεταφέρονται τα 
 πλοία πάνω  στη στεριά στην αρχαία Κόρινθο. 

 



 
 

 1  2  3  4  5  6 

  Τ  ∆  ∆ 

Ρ Ι Ι 

1 Κ Α Ρ Α Β Ι Α  Η  Π  Ο 

2  Η  Π Ε Ρ Σ Ε Σ  Λ 

 Ρ  Η  Ν  Κ 

3  Π Υ Θ Ε Α Σ  Σ Τ Ο 

4 Ο  Ι  Α  Μ Η Κ Ο Σ 

 Λ Σ Λ  Κ  

Ε  Α Ο 

5 Μ Μ Υ Κ Η Ν Ε Σ  

 Ι Ι   Τ  

6 Κ Π Α Ν Ι Ο 

 Α  Α  Ρ 

7   Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το λεξιλόγιο των καραβιών 
Βρες τι σηµαίνουν οι παρακάτω λέξεις:  
 
πλώρη ............................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
 
πρύµνη ........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
ιστίο ................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
 
έµβολο ............................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
 
αυλητής........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
κωπηλάτης ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
τριήραρχος...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
πενηντακόντορος............................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
 
τριαντακόντορος ........................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
δίκροτα........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
κατάστρωµα .................................................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
 
αµπάρι ............................................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
 
ίσαλος γραµµή............................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
οπλιταγωγές,ιππαγωγές τριήρεις ................................................................................ 
......................................................................................................................................... 

 



5ο φύλλο εργασίας  
«Ο βυζαντινός δρόµωνας» 

 
1. Συµπλήρωσε τα κενά : 
Ο β...............................  δ................... ήταν ένα γρήγορο και ε................... πλοίο. Είχε 
......... κουπιά ανά π................. µε ........ κωπηλάτες . Συνολικά δηλαδή ήταν ............... 
κωπηλάτες. Στο τέλος του ...... αιώνα τα πλοία αυτά έφεραν στην π.................. µια 
ειδική συσκευή µε την οποία εξακοντίζονταν το υ.............. π................ , αντί για το 
µεταλλικό ε..................... που έφεραν οι Αθηναικές τριήρεις. 
 
 
2. Αναζήτησε στο λεξικό και γράψε τι σηµαίνουν οι λέξεις: 
 
βαλλίστρα=.......................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
καταπέλτης =........................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
3. Αναζήτησε πληροφορίες από το βιβλίο της Ιστορίας για το υγρό πυρ, σε ποιες    
περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε και µε ποια αποτελέσµατα. 
 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
4.   Ζωγράφισε τον βυζαντινό δρόµωνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 

“ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ” 
 

( εικοσάκοπο, πεντηκόντορος, διήρης τριήρης, βυζαντινός δρόµωνας) 
Το πρόγραµµα που παρακολούθησες κατά το Α΄τρίµηνο, σχετικά µε τα αρχαία καράβια,  
ολοκληρώθηκε. Τώρα πρέπει να σκεφτείς, να θυµηθείς και απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις.  
 
1. Πόσο ενδιαφέρον βρήκες το θέµα; (υπογράµµισε) 
 
πολύ    λίγο       καθόλου 
 
2. Ποιες δραστηριότητες σου άρεσαν και πόσο; 
 

• πληροφορίες για τα καράβια   λίγο πολύ   καθόλου 
• ζωγραφική καραβιών    λίγο πολύ    καθόλου 
• καράβια µε πλαστελίνη   λίγο πολύ    καθόλου 
• χάρτινες τριήρεις    λίγο  πολύ   καθόλου 
• καράβια από πηλό    λίγο πολύ    καθόλου 
• χριστουγεννιάτικα καράβια   λίγο πολύ   καθόλου 
• ιστορίες “εγώ σε ένα καράβι”  λίγο  πολύ    καθόλου 
• τραγούδια µε καράβια   λίγο  πολύ    καθόλου 
• νέο λεξιλόγιο     λίγο  πολύ   καθόλου 

 
3.Γράψε σε λίγες γραµµές τι έµαθες από το πρόγραµµα και τι σε εντυπωσίασε  
   περισσότερο. 
 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

4. Γράψε σε λίγες γραµµές τι δεν σου άρεσε και θα ήθελες να γίνει διαφορετικά 
 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 


